
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلًذ هلل ًدذه . ًانصالة ًانسالو عهِ يٍ ال َيب بعذه ، ًعهَ آنو ًأصذابو ، ًادليتذٍّ هبذّو 

 ًادلستنني بسنتو إيل ٌّو انذٍّ
 أما بعد

ىلعفوىوكرمىالكرومىالحمودىى،ىالعبودىىفوقولىأفقرىىالور
 أبو حفص بن العربي األثري

وهوىجزءىمنىى،ىدنادىمنىالدونلماىكانىاإلىى:ىوالخفيىيراملهىاللهىبلطفهىالجل
نعمىوقدىأى،ىرنىربىالعالمونىدبحانه،لىللنبيىالكرومىالموّصي،نىوبلىالمتحال

ى،ىلوهوالدنةىإىرتقادمروراىبكتبىاالى،ىباالتّصالىبالنبي،ىاللهىالكرومىرلَي
ىىوكانىمنىذلكىكتابى
ىى"ىأّصحابىالحدوثارتقادىالدلفىى"ىىأوىى"ّصول"ىالفّصولىفيىبوانىاأل

ى(ىى944)تىى-رحمهىاللهىتعالىى-دمارولىبنىربدىالرحمنىالّصابونيىإأبيىرثمانىىلإلمام

عٍ  ادلكِ انفاداَِ ّاسني حمًذ انعاليت شْخنا عٍإجاسة  :ىأرالهاىطرقىمنىأرووكاىوإني

 بْو عٍأعًز بٍ محذاٌ احملزسِ عٍ انسْذ أمحذ بٍ امساعْم بٍ سٍّ انذٍّ انربسجنِ عٍ  شْخو

عٍ يٌالٍ انشزّف حمًذ بٍ عبذ اهلل انٌاًالتِ عٍ  وز حمًذ بٍ سنََِ عٍ ادلعًَصاحل بٍ حمًذ انفالَ

عٍ انتاج حمًذ بٍ   _ رمحو اهلل تعاىل _بٍ دجز انعسمالَِ حمًذ خهْم بٍ أركًاص عٍ احلافظ 

 ،اخلباس احلنبهِ شفاىاهِ احلنبهِ لال أخربَا أبٌ عبذ اهلل حمًذ بٍ امساعْم دص انبعْامساعْم بٍ بزْ

لال أخربَا احلافظ عبذ انغين بٍ  -مل ّكٍ مساعاً بٍ عبذ انذائى احلنبهِ إجاسة إٌ لال أخربَا أمحذ

 .لال أخربَا أبٌ انفتخ عبذ اهلل بٍ أمحذ اخلزلِ مساعاً  ،عبذ انٌادذ ادلمذسِ

 عٍ اسذاق بٍ ابزاىْى بٍ امحذ انتنٌخِ  _رمحو انو تعاىل  _بٍ دجز اسناد إيل احلافظ ًباإل (ح)



ز ادلمذسِ احلنبهِ ، لال أخربَا امساعْم بٍ أمحذ لال أخربَا عبذ انزمحٍ بٍ أمحذ بٍ عًز بٍ شكَ

 أخربَا أبٌ انفتخ عبذ اهلل بٍ أمحذ اخلزلِ إجاسة  ، لال :ٍ حمًذ انعزالِ احلنبهِ مساعاً ب بٍ احلسني 

بٍ امساعْم انصابٌَِ لال دذثنا ًانذٍ شْخ االسالو أبٌ عثًاٌ  لال أخربَا أبٌ بكز عبذ انزمحٍ، 

 . مساعْم بٍ عبذ انزمحٍ فذكزهإ

ٍ بجاسة عٍ شْخنا انفاداَِ عٍ شْخو عبذ انبالِ انهكنٌُ ادلذَِ عٍ انسْذ أمحذ إرًّو أً (ح)

عبذ اهلل ادلكِ عٍ انسْذ حمًذ بٍ عهِ اخلطابِ انسنٌسِ ادلكِ عٍ انسْذ حمًذ يزتضِ 

انشبْذُ عٍ سابك بٍ ريضاٌ بٍ عشاو انشعبهِ عٍ حمًذ بٍ انعالء انبابهِ عٍ عبذ اهلل بٍ حمًذ 

اننذزّزُ عٍ اجلًال ٌّسف بٍ سكزّاء األَصارُ عٍ أبْو شْخ اإلسالو سكزّاء بٍ حمًذ األَصارُ 

حمًذ بٍ يمبم بٍ عبذ اهلل احلهيب عٍ انصالح أبِ عبذ اهلل حمًذ بٍ أمحذ بٍ أبِ عًز احلنبهِ عٍ  عٍ

انفخز عهِ بٍ عبذ انٌادذ انبخارُ عٍ انضْاء ادلمذسِ ًأمحذ بٍ عبذ انٌادذ احلنبهِ عٍ 

انزمحٍ  لال أخربَا عبذ اهلل بٍ أمحذ اخلزلِ لال أخربَا أبٌ بكز عبذ، احلافظ عبذ انغين ادلمذسِ 

مساعْم بٍ عبذ انزمحٍ إدذثنا ًانذٍ شْخ اإلسالو أبٌ عثًاٌ : بٍ امساعْم انصابٌََ لال 

 . انصابٌَِ فذكزه

يىهذاىالكتابىمعىذرحهىذرحًاىمختّصرًاىبعضىطلبةىالعلمىوقدىدمعىمّن
ىالفضالءىواألخواتىالفاضالتىومنكم

ىالمجوزىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألخىالفاضلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 أبو حفص بن العربي األثري                                                                                                          

 


